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Národní akční plán pro duševní zdraví 2020–2030 (NA-
PDZ) ukládá MZ ČR ve spolupráci s MSp a MPSV vytvo-
ření koncepce pro pacienty s ochrannou léčbou, a to v ob-
lasti následné lůžkové péče, ambulantní a komunitní péče, 
včetně implementačního plánu. 

V současné době probíhá tvorba koncepčního materiá-
lu dělící problematiku na následující oblasti: rozvoj infra-
struktury služeb pro ochranné léčení, definice standardů 
léčby, definice postavení zdravotníků či zařízení jako or-
gánů veřejné správy (míra dohledu), úpravy legislativního 

 1. Výbor PS vyslechl sdělení Mgr. Červenky, mediál-
ního poradce PS, o jeho činnosti v roce 2021. Cílem 
jeho práce je zlepšit obraz PS ve veřejném prostoru, 
prezentovat stanoviska PS a poskytovat novinářům 
kvalitní informace o problematice psychiatrické péče. 
Uvedl, že počet tiskových zpráv o psychiatrii se v roce 
2021 zvýšil. Novináři žádají o vyjádření odborníků 
z oboru psychiatrie na různá témata, snaží se zajistit 
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aktuality z průběhu reformy péče o duševní zdraví 

rámce, koncepce vzdělávání ve forenzní problematice, 
systém evidence ochranného léčení, koncepce finančního 
zajištění ochranného léčení a souvisejících služeb, posílení 
tzv. multiagenturní spolupráce (policie, Probační a medi-
ační služba, úřad práce, OSPOD), definice pilotních pro-
jektů služeb a sběru dat.

Vzhledem ke komplexnosti  této mezioborovosti pro-
blematiky lze předjímat práce na materiálu v  průběhu 
roku 2022. Psychiatrická společnost ČLS JEP se na této 
koncepci aktivně podílí.
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zprávy

toto vyjádření co nejrychleji, v 90 % se podaří reago-
vat během 12 hodin. Na kritické články ohledně psy-
chiatrické péče je třeba reagovat během několika dnů, 
jinak kauza zapadne. Doporučil připravit na rok 2022 
plán témat, kterým by se tiskové zprávy PS věnovaly.

Členové výboru PS ocenili spolupráci s Mgr. Čer-
venkou jako velmi dobrou a souhlasili s vytvořením 
plánu témat na příští rok. Shodli se, že je třeba aktiv-


